
 2-1، صفحات دوم پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره 

 پژوهش در آموزش شيمي
 

http://chemedu.cfu.ac.ir 

 چرا پژوهش در آموزش شیمی؟

* مسعود سعادتي

 ، ایرانبریز، دانشگاه فرهنگیان، تعلوم پایهگروه ضو و عسردبیر 

های متعددی در ذهن ممکن است برای این سوال پاسخ ؟«پژوهش در آموزش شيمي»چرا واقعا 

اسخ پخوانندگان و عالقمندان آموزش شيمي شکل بگيرد اما به اعتقاد نویسنده این سوال فقط یک 

ني . این ادعا مبت"یادگيری شيمي برای فراگيران مشکل است"که اصلي دارد و آن عبارت است از این

شده توسط محققان های انجاماساس نتایج پژوهشآموزش شيمي و بر بارهبر مطالعات نویسنده در

 د.شومطرح ميبرجسته جهاني 

(، بيانگر 1311اوتو، کليف اوتو ) مقاله و انتشارای نزدیک به یک قرن دارد تاریخچه این موضوع

اوتو ارد. د یک قرنبه و نزدیک  ای طوالنيراني از مشکل یادگيری شيمي سابقهاین مساله است که نگ

نفر  171در پژوهش خود از  او علت عدم عالقه برخي دانشجویان به درس شيمي بود.یافتن دنبال به 

گرچه کند. اخاب نکرده بودند، علت را سوال ميرا انت کدام درس شيمياز دانشجویان یک کالج که هيچ

شود اما بيشترین فراواني در ميان پاسخها این ها استخراج مينوع علت از ميان پاسخ 22بيش از 

 . "!چون شيمي خيلي مشکل است"جمله است: 

م علو چرا یادگيری"این سوال که ه، جانستون با طرح اشاره شد سال بعد از پژوهش 02 نزدیک به
نماید مي را یادآوری ميپابرجا بودن مشکل یادگيری علوم ازجمله شي، ")شيمي( مشکل است؟

 بندیت یادگيری علوم را در زیر چهار عنوان کلي دستهریشه مشکال(. جانستون 1331جانستون، )

انع مومفاهيم علمي، تفکر چندسطحي در علوم، ميزان مفيدبودن آزمایشها در علوم و کند: ماهيت مي

چرا "که ا طرح سوال مشابهي با این عنوان سال بعد از مقاله جانستون ب مربوط به زبان. نخله یک
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نخله، ) کندیادآوری ميمجددا اهميت موضوع را  "گيرند؟آموزان شيمي را یاد نمياز دانش برخي

هم شيمي مهای فراگيران درمورد چند مفهوم فهميهای انجام شده درباره کجوهش. وی پژ(1332

گویا  .استرا مورد مطالعه قرار دادهجنبه سينتيکي مدل ذره ای و..  ماده، ایازجمله ماهيت ذره

ي مانده بود که جانستون در مشکالت یادگيری شيمي همچنان الینحل باق هاعليرغم همه تالش

روند آموزشي شيمي در جهان مطرح کرد  نسبت بهانتقادات تند و صریحي را  2222ای در سال مقاله

های فراگيران فهميهای زیادی برای استخراج کججانستون معتقد است پژوهش. (2222جانستون، )

ده های نيم قرن گذشته حل نشتالشي از مشکالت یادگيری شيمي در طي حتي یکصورت گرفته اما 

 . با گذشت نزدیکتوجه کرد آموزش يروانشناختباید به جنبه  حل مشکلبرای  به اعتقاد وی است.

ن آموزش مورد عالقه پژوهشگرا "مشکل یادگيری شيمي"هم هنوز ، به یک قرن از طرح موضوع

 ( و این مسئله اهميت پژوهش در آموزش شيمي را دوچندان مي کند. 2227، نسيرهاست )شيمي ا

پيگيری تحوالت آموزش شيمي در جهان  ها درهمه تالش باوجودرسد به نظر ميما اما در کشور 

کشورهای توسعه یافته دغدغه آموزش شيمي و  درحدهنوز  ،های صورت گرفتهو حتي اندک پژوهش

له دن این فاصکردان آموزش شيمي در ایران برای پرعالقمنبه اعتقاد نویسنده آموزش علوم را نداریم. 

در  گي بيش از حد هستند. تنهاعف و ازخودگذشتیافته نيازمند تالش مضازیاد با جهان توسعهنسبتا 

رد. ک ریزان آموزش کشور تبدیلهتوان به دغدغه برنامگراني را ميصورت است که این دغدغه و ناین

بستری جدید  تواندميهای گذشته ضمن ارج نهادن به همه تالش "پژوهش در آموزش شيمي"مجله 

د ادگيری شيمي و عالقمنبرای غلبه بر مشکالت ی "پژوهش در آموزش شيمي"برای نشر دانش و موثر 

 به رشته شيمي باشد.  ریزان نظام آموزشي کشورو حتي برنامه آموزان و دانشجویانکردن دانش
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